
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik sangat dipengaruhi oleh

perkembangan perusahaan pada umumnya. Semakin banyak perusahaan publik,

semakin banyak pula jasa akuntan publik yang dibutuhkan. Oleh karena itu,

Kantor Akuntan Publik (KAP) saling bersaing untuk mendapatkan klien

(perusahaan) dengan berusaha memberikan jasa audit sebaik mungkin. Dengan

banyaknya KAP yang ada saat ini perusahaanpun mempunyai pilihan untuk tetap

menggunakan KAP yang sama atau melakukan pergantian KAP atau auditor

switching.

Perusahaan tentunya menginginkan auditor memberikan opini wajar tanpa

pengecualian atas laporan keuangannya. Jenis opini diluar itu biasanya kurang

diinginkan oleh manajemen klien dan tidak begitu bermanfaat bagi pengguna

laporan keuangan (Willingham dan Charmichael 1997:351) (dalam Divianto

2011). Manajemen perusahaan berusaha menghindari opini wajar dengan

pengecualian karena bisa mempengaruhi harga pasar saham perusahaan dan

kompensasi yang diperoleh manajer.

Pihak manajemen suatu perusahaan berkepentingan untuk menyajikan

laporan keuangan sebagai suatu gambaran prestasi kerja mereka. Laporan ini

berpotensi dipengaruhi kepentingan pribadi, sementara pihak ketiga yaitu pihak
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eksternal selaku pemakai laporan keuangan sangat berkepentingan untuk

mendapatkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.

Mengingat banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap laporan

keuangan tersebut, maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan

tersebut haruslah wajar, dapat dipercaya dan tidak menyesatkan bagi pemakainya

sehingga kebutuhan masing-masing pihak yang berkepentingan dapat dipenuhi

guna menjamin kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan,

maka perlu adanya suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor independen. Di

sini auditor dituntut untuk bersifat obyektif dan independen terhadap informasi

yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Hal

ini dimaksudkan untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan

perusahaan. Sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi keuangan yang

handal sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk memperoleh informasi yang

handal tersebut maka pihak perusahaan melakukan tindakan pertukaran auditor

atau auditor switching.

Independensi merupakan kunci utama bagi profesi akuntan publik.

Independensi ini mutlak harus ada pada diri auditor ketika ia menjalankan tugas

pengauditan yang mengharuskan ia memberi atestasi atas kewajaran laporan

keuangan kliennya. Sikap independensi bermakna bahwa auditor tidak mudah

dipengaruhi, (Standar Profesinal Akuntan Publik/SPAP 2001), sehingga auditor

akan melaporkan apa yang ditemukannya selama proses pelaksanaan audit.

Flint (1988) dalam Divianto (2011) berpendapat bahwa independensi akan

hilang jika auditor terlibat dalam hubungan pribadi dengan klien, karena hal ini
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dapat mempengaruhi sikap mental mereka dan opini mereka. Salah satu ancaman

yang dapat menghilangkan independensi auditor adalah masa perikatan audit yang

panjang (audit tenure). Karena masa perikatan audit yang panjang dapat

menyebabkan auditor untuk mengembangkan "hubungan yang nyaman" serta

kesetiaan yang kuat atau emosional hubungan dengan klien mereka, yang bisa

mencapai tahap di mana independensi auditor terancam. Masa perikatan audit

yang panjang juga menghasilkan hubungan "lebih dari keakraban" sehingga

auditor cenderung akan mengabaikan kualitas dan kompetensi yang dimilki

auditor ketika melakukan pekerjaannya sebagai auditor. Akibatnya, kualitas dan

kompetensi kerja auditor dapat menurun ketika mereka mulai untuk membuat

asumsi-asumsi yang tidak tepat dan bukan evaluasi obyektif dari bukti saat ini.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mewajibkan dilakukannya

auditor switching, sebagai mana telah diatur dalam peraturan menteri keuangan

republik indonesia nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan

Publik”. Peraturan ini menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan

keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP)

paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan

publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Peraturan ini kemudian direvisi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008, yang memiliki

perubahan sebagai berikut, pertama, pemberian jasa audit umum menjadi enam

tahun berturut-turut oleh kantor akuntan dan tiga tahun berturut-turut oleh akuntan

publik kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik dan



4

kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak

memberikan jasa audit kepada klien yang di atas (pasal 3 ayat 2 dan 3).

Salah satu peristiwa yang melatar belakangi dilakukannya auditor switching

ialah  akibat dari runtuhnya KAP Arthur Anderson diamerika pada tahun 2001,

sebagai salah satu KAP besar yang masuk dalam jajaran lima KAP terbesar di

dunia atau Big 5. KAP Arthur Anderson telibat dalam kecurangan yang dilakukan

oleh kliennya Enron sehingga gagal mempertahankan independensinya. Skandal

ini melahirkan The Sarbanas Oxley Act (SOX) pada tahun 2002. Hal ini menjadi

pesan yang digunakan oleh berbagai Negara untuk memperbaiki struktur

pengawasan terhadap KAP dengan menerapkan pergantian KAP dan auditor

secara wajib (Suparlan dan Andayani, 2010). Sampai saat ini banyak badan

regulator dari berbagai Negara yang telah menerapkan adanya pergantian KAP

secara wajib tersebut.

Contoh kasus lain yaitu terjadi pada PT. Panasia Filament Tbk. Yang mana

perusahaan ini mengalami kesulitan keuangan lalu melakukan pergantian auditor

(Auditor Switching). Dalam laporan auditor independen 2008 dijelaskan

perusahaan mengalami kerugian berulang kali dari usahanya yaitu rugi bersih

berturut turut sebesar Rp. 145.864.156.004 dan Rp. 56.096.879.744 pada tahun

2007 dan 2008, dan pada tahun 2009 perusahaan juga mengalami kerugian.

Sudah jelas pada tahun 2008 PT. Panesia Filament Tbk mengalami

kesulitan keuangan, pada tahun tersebut perusahaan mengalami kerugian dan

kantor akuntan publik memberikan opini wajar dengan penjelasan. Pada tahun

2009 perusahaan tidak lagi memakai jasa akuntan publik tersebut yaitu Drs.
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Ferdinand, perusahaan mengganti kantor akuntan publiknya dengan kantor

akuntan public Doli, Bambang, Sudarmaji & Dadang. Dan pada tahun 2010

perusahaan juga kembali mengganti kantor akuntan publiknya yaitu kantor

akuntan public Af. Rahman & Soetjipto Ws.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Nabila (2011).

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel penelitian

seperti pada penelitian Nabila (2011), yaitu ukuran KAP, ukuran perusahaan

klien, tingkat pertumbuhan klien, financial distress, dan audit tenure. Yang mana

hasil dari penelitian Nabila ini menunjukkan bahwa ukuran KAP dan audit Tenure

berpengaruh terhadap dilakukannya pergantian auditor (auditor switching)

sedangkan ukuran perusahaan klien, tingkat pertumbuhan klien dan kodisi

keuangaan klien tidak mempengaruhi klien untuk melakukan pergantian auditor

(audit switching)

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh  Martina (2010), Divianto (2011)

menemukan bahwa ukuran KAP terbukti mempengaruhi audit switching. Hal

tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitan Anjar dan Didin (2012) yang

menemukan bahwa ukuran KAP tidak terbukti mempengaruhi audit switching

secara signifikan.

Pengujian terhadap variabel ukuran klien telah dilakukan oleh Nabila

(2011), Anjar dan Didin (2012), Martina (2010), dari hasil penelitian tersebut

terdapat bukti empiris bahwa ukuran klien berpengaruh negatif terhadap audit

switching. Sedangkan penelitian yang dilakukan Suparlan dan Andayani (2010)
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berhasil membuktikan bahwa ukuran perusahaan klien berpengaruh signifikan

terhadap auditor switching.

R.m Aloysius (2010), Didin dan Anjar (2012), menemukan bukti empiris

bahwa tingkat pertumbuhan klien berpengaruh positif terhadap audit switching,

hal tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan Nabila

(2011) menemukan bukti empiris bahwa pertumbuhan klien berpengaruh negatif

terhadap audit switching

Evy (2011) menyatakan perusahaan yang bermasalah memiliki

kecenderungan yang lebih besar untuk beralih auditor dari pada perusahaan yang

sehat. Sinarwati (2010) juga menemukan adanya hubungan positif dan signifikan

antara financial distress dan keputusan perusahaan untuk berpindah KAP. Disisi

lain Nabila (2011), Didin dan Anjar (2012) Martina (2010), dan R.M Aloysius

(2010) menemukan bukti empiris bahwa financial distress berpengaruh negatif

terhadap keputusan perusahaan untuk berpindah KAP.

Pengujian terhadap pengaruh variabel opini audit telah dilakukan oleh

Devianto (2011), yang menemukan bukti empiris bahwa opini audit merupakan

variabel yang berpengaruh signifikan terhadap auditor switching. Perusahaan

cenderung untuk berpindah auditor setelah menerima opini qualified. Sedangkan

Wijayanti (2010), Anjar dan Didin (2011), Ni Wayan dan Ni ketut (2013),

membuktikan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap auditor switching.

Dan pengujian terhadap variabel audit tenure yang dilakukan oleh Nabila (2011)

meperoleh bukti empiris bahwa audit tenure berpengaruh positif terhadap

pergantian KAP.
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Dari fenomena diatas dan hasil dari berbagai penelitian yang berbeda saya

tertarik untuk menguji kembali faktor yang mempengaruhi auditor switching.

Dimana peneliti menggunakan variabel yang sama dengan penelitian Nabila

(2011), yaitu ukuran KAP, ukuran perusahaan klien, tingkat pertumbuhan klien,

financial distress, dan audite tenure. Selain itu peneliti juga menambahkan

variabel independen lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian Nabila

(2011), yaitu opini audit, karena masih adanya perbedaan mengenai hasil dari

pengaruh opini audit terhadap audit switching.

1.2. Rumusan masalah

1. Apakah ukuran KAP mempengaruhi auditor sitching pada perusahaan real

estate dan properti yang terdaftar di BEI?

2. Apakah ukuran perusahaan klien mempengaruhi auditor switching pada

perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di BEI?

3. Apakah tingkat pertumbuhan klien mempengaruhi auditor switching pada

perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di BEI?

4. Apakah financial distress mempengaruhi auditor switching pada

perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di BEI

5. Apakah audit tenure mempengaruhi auditor switching pada perusahaan

real estate dan properti yang terdaftar di BEI

6. Apakah opini audit mempengaruhi auditor switching pada perusahaan real

estate dan properti yang terdaftar di BEI?
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7. Faktor yang paling berpengaruh antara ukuran KAP, Ukuran klien,

Tingkat pertumbuhan klien, Financial distress, Opini audit, dan Audit

tenure terhadap auditor switching

1.3. Tujuan penelitian

1. Memperoleh bukti empiris apakah ukuran KAP mempengaruhi auditor

switching pada perusahaan real estate dean properti yang terdaftar di BEI.

2. Memperoleh bukti empiris apakah ukuran klien mempengaruhi auditor

switching di pada perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di

BEI.

3. Memperoleh bukti empiris apakah tingkat pertumbuhan klien

mempengaruhi auditor switching pada perusahaan real estate dan properti

yang terdaftar di BEI.

4. Memperoleh bukti empiris apakah financial distress mempengaruhi

auditor switching pada perusahaan real estate dan properti yang terdaftar

di BEI.

5. Memperoleh bukti empiris apakah opini audit mempengaruhi auditor

switchingpada perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di BEI.

6. Memperoleh bikti empiris apakah audit tenure mempengaruhi auditor

switching pada perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di BEI

7. Memperoleh bukti empiris mengenai faktor yang paling berpengaruh

terhadap auditor switching.
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1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini hendaknya dapat menjadi bahan referensi dan sumbangan

konseptual bagi penelitian sejenis guna meningkatkan perkembangan ilmu

pengetahuan dan kemajuan dunia pendidikan khususnya di bidang

pengauditan

2. Dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor apa saja yang

mempengaruhi perusahaan dalam melakukan pergantian KAP.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang

akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara singkat isi

masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini diawali dengan landasan teori yang mendukung hipotesis,

auditor swiching, ukuran KAP, ukuran perusahaan klien,

pertumbuhan perusahaan klien , financial distres, audit tenure,

opini audit, pandangan islam, bursa efek indonesia, penelitian

terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang objek dan lokasi penelitian, populasi

dan Sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik
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pengumpulan data, variabel penelitian, teknik yang digunakan

dalam analisis penelitian serta metode pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diawali dengan penjelasan atau gambaran umum dari

obyek penelitian, dilanjutkan dengan analisis data dan

pembahasan atas hasil analisis data.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang menyajikan secara singkat

mengenai apa yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah

dilaksanakan dalam bagian simpulan. Dalam bab ini ditutup

dengan keterbatasan dan saran yang dapat dipertimbangkan

terhadap hasil penelitian.


